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Referat af

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 15. januar 2018 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
Tilstede: Per, Janne, Caroline, Ane, John, Michael, Jørgen, Max
Afbud: Referent: Jørgen
Kagemedbringer: Ane

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
Janne lægger det afsluttede referat fra sidst (den 11. december 2017) på hjemmesiden.
John har haft kontakt med den kommende "Roskilde Outdoor Efterskole”, der tilkendegav at de
vil invitere os næste gang de laver et PR-arrangement (hvilket ikke skete ved et nyligt
afholdt).

3) Regnskab for 2017, budget for 2018 (2. gennemgang)
Vi endte for 2017 med et overskud på ca. 29.000,-, hvor vi havde budgetteret med et
underskud på ca. 40.000,-. Dette skyldes bl.a. at SMUK gav et markant større overskud
(72.000,-) end det der var budgetteret (25.000,-).
Alle i bestyrelsen underskrev ved mødet regnskabet for 2017.
Budget for 2018:
Vi budgetterer med håndværkere til taget (frem for at lægge det ved egen arbejdskraft) og
ligeledes med at betale os fra rengøring af klubhuset, således at den frivillige arbejdskraft
klubben kan mønstre i stedet vil gå til vigtigere og "sjovere" ting (såsom at arrangere Danish
Spring, DM Nat og SMUK-løb).

4) Generalforsamlingen
Alle fra de enkelte udvalg bedes i god tid inden generalforsamlingen sende beretningsbidrag til
Michael, så han kan skrive en samlet årsberetning. Beretningen vil som sædvanlig blive sendt
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ud skriftligt forud for generalforsamlingen. John sender antal indmeldte det seneste år til
Michael.
Michael ser gerne mere opbakning til mini-ORK (som John p.t. har stået meget alene med)
samt til tirsdagstræninger.
Rekruttering, Fastholdelse og Arbejdsdeling kunne være tre diskussionsemner til GF. Michael
laver et oplæg til dette.
Ordstyrer skal findes. Michael spørger Leni.
Janne udsender indkaldelsen senest onsdag (den 17. januar).

5) Intensivkursus i orientering
Michael har været i kontakt med Linné samt det svenske forbund, der sluttelig har henvist til
Göteborg Majorna (der har udviklet konceptet). Vi stiler efter i givet fald at afvikle til efteråret.
Såfremt vi modtager materialet fra Göteborg diskuteres det på ny ved førstkommende
bestyrelsesmøde.

6) Revision af diverse tekster
John formulerer rettelser på hjemmesiden ift dækning af TC-samlinger eller sommerlejre og
sender til Janne.

7) Nyt reglement
Der er udarbejdet forslag til nyt reglement for divisionsmatcher, som bl.a. sigter efter at give
flere points til børne- og ungdomsløbere, til ældre løbere samt til mere end de to bedste løbere
i hver klasse. Bestyrelsen kan dog være lidt bekymret over antallet af planlagte årlige matcher
(4-6 årligt for de to forslag, frem for de nuværende 3 om året).
Michael sender oplægget til Morten og det sigtes efter at Morten deltager i klubledermødet
mandag den 22. januar (i klubhuset).

8) SMUK 2018
Trøjer til SMUK skal bestilles. Ane iværksætter bestilling af 800 stk. i første omgang (og så må
vi senere efterbestille, om nødvendigt).

9) Nyt fra udvalgene
a) Natcup den 24. januar, forberedelse fortsat i gang
b) Danish Spring: Michael kontakter Jytte og Henrik mht mandskabsrekruttering
c) DM Nat: Banelægger mangler – et problem der skal løses (og vil blive taget op efter at
Danish Spring er vel overstået). Michael drøfter med et aftalt muligt emne

10) Eventuelt
Klubtur tages op ved næste bestyrelsesmøde.
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John skriver ud på okr list mht rabat hos Løberen.
Michael stiller brugt fladskærm i klubhuset, så den fremover kan bruges til at vise resultater.
Ny affaldssortering træder i kraft fra 1. april 2017. Ane får overvejet hvor vidt og hvordan
køkkenet skal indrettes, så affaldssortering kan ske nemt og smidigt.

